
TEMAT TYGODNIA : Zwierzęta 
wokół NAS 
23.03.2020 (PONIEDZIAŁEK) 
Zwierzęta w 
gospodarstwie, zwierzęta w 
domowe 
W nadchodzącym tygodniu przyjrzymy się zwierzętom jakie 
nas otaczają. Jakie zwierzęta spotykamy w mieście? Jakie na 
wsi? A jakie zobaczymy w Zoo? Na Te i inne pytania 
odpowiemy sobie w ciągu najbliższych 5 dni☺ 

1) Na początek przeczytajcie z Rodzicami wiersz, spróbujcie 
dodać ruch! • Kiedy już opanujecie wszystkie ruchy, włączcie 
do nich piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=jI9trIb3NJQ 

Dziwne rozmowy 

sł. Anna Alexandrowicz, muz. Włodzimierz Zaliński 

W chlewiku mieszka świnka (dziecko i rodzic , udając świnki 
poruszają się po sali)  
i trąca ryjkiem wszystko co napotkają na swojej drodze)  
Gdy niosę jej jedzenie, 

to ona: „Kwi, kwi, kwi!” (wydajcie odgłosy, naśladując 
zwierzątko) 



Na drzewie siedzi wrona, (udajcie latającą wronę- ręce na 
boki) jest czarna, trochę zła.  
Gdy pytam: „Jak się miewasz?”,  
to ona: „Kra, kra, kra!” (naśladujcie odgłos ptaka) 

Opodal chodzi kaczka, (naśladujcie kaczkę i poruszajcie się w 
ten sposób po pokoju)  
co krzywe nóżki ma. (naśladujcie chód kaczek- nogi ugięte, 
pięty na zewnątrz, łokcie zgięte) 

Ja mówię jej: „Dzień dobry”,  
a ona: „Kwa, kwa, kwa.” (wydajcie odgłosy, naśladując 
zwierzątko) 

 

Przed budą trzy szczeniaczki, (poruszajcie się po pokoju jak 
małe pieski) podnoszą straszny gwałt. 
Ja mówię: „Cicho, pieski”,  
a one: „Hau, hau, hau!” (dzieci wydają odgłosy, naśladując 
zwierzątko) 

2) Rozwiąż zagadki, a następnie sięgnij do swoich książeczek 
w domu- poszukaj w nich zwierząt, które były rozwiązaniem 
zagadek. Przedyskutuj z Rodzicem: Jak myślisz? Które 
zwierzęta żyją w gospodarstwie wiejskim, a które ze 
zwierząt są zwierzętami domowymi? 

• Jest to bardzo czuję zwierzę,  
W nocy domu pilnie strzeże Usłyszycie go z daleka  
Gdy na obcych głośno szczeka (piesek)  



• Ma pazurki, mocno drapie  
Szczury płoszy, myszki łapie (kotek)  

• Ma długie uszy, futerko puszyste  
Ze smakiem schrupie sałaty listek (królik)  

• W morzu, rzece lub akwarium pływa,  
I wszyscy mówią że się nie odzywa (ryba)  

• Podobnie jak ślimak ma domek własny  
Ale zamiast jednej nogi ma ich aż cztery (żółw)  

• Zakrzywionym dziobem skrzeczy Niestworzone rzeczy,  
Ale łatwo się przekonać,  
Że powtarza słowa po nas (papuga)  

• Chętnie po łące skacze i biega,  
a jego synek to mały źrebak. (koń)  

• Choć jest duża i rogata,  
nie musisz uciekać.  
Kiedy dasz jej smacznej trawy, ona da ci mleka. (krowa)  

• Po podwórku sobie chodzi 
i kurczęta żółte wodzi (kura)  



• Mieszka w chlewiku, tłuścioszka znana.  
Przez ludzi na słoninkę i mięso chowana (świnia)  
3) Bieg koników- zabawa ruchowa.  

• Po pierwsze zrób dużo miejsca w pokoju, odstaw na boki 
co tylko się da  

• Połóż czystą kartkę na podłodze- to będzie dom konia 
(stajnia).  
Ty natomiast będziesz konikiem. Rodzic mówi: Koniki 
wybiegają 
ze stajni. Biegną kłusem, szybko na palcach. Rodzic może 
w tym czasie grać na jakimś instrumencie, a dziecko biega 
według poleceń.  

• Nagle Rodzic przestaje grać i mówi: Konik do stajni. 
Dziecko wraca jak najszybciej do swojej stajni.  

• Za chwilę Rodzic daje kolejne polecenia, a konik wybiega 
ze stajni: Konik idzie stępa, powoli z wysokim unoszeniem 
kolan.  

• Później: Konie biegną galopem z odbijaniem się jednej i 
drugiej nogi na zmianę. Następne hasło: Konie idą 
cichutko.  



• Następnie na sygnał Rodzica koniki wracają do stajni.  
Zadanie na popołudnie:  

1) Stwórz zwierzaka z własnej dłoni.  
Będzie potrzebne: farby, pędzel, kartka i spora dawka 
wyobraźni. Najpierw pomaluj swoją dłoń farbą- jeśli masz 
już pomysł jakie będzie to zwierzę, użyj odpowiedniego 
koloru. Następnie odbij rączkę na kartce. Wystarczy 
domalować parę elementów i powstanie zwierzę. Czy to 
będzie zwierzę domowe? Czy żyjące na wsi? 
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